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Çocuk esirg~me 
Kurumları· .. 

• 

Cumurluk günlerimizde 
Japılan sayısız büyük ve 
deierli itlerden biri de so- ~ 
kaldarda bakımsız kalan 
~uldarımızı soysal yar-
111111• adam edecek hayır· 
1 ocaklar1n kurulması ol
:~tur. Eıkiden sokak or. 

nnda Gstlerl baıları yır 
tık ve hayla-z haylaz dola-

~· çoculdara sak ıık raı
rdık, bu zavallılar ulusa 

~Jile itler yapabilecekken 
ku1111zhktan, kimıesizltk-

tea ıü .. .. _ runup ve nihayet ao-
bGp liderlerdi. Bu gün ar· 
lale baylelerlne ,.. rastlamıyo· 
111z. Onları çocuk esirge· 
~ kurumları, yer yer do-

aralc: arayıp buluyor ve Eskiden sokaklarda rastladığımız manzara 
hepfaalz\n yar 
4111lıaaızla açı 
1
•• kretlerde a 
ÇOcuk bakım 
e~ıertnde aü
&el aüzel gey 

~ip bakıyor. 
izlerinden us 

fıtlcıran bu 

1••rulara bir 
"r&Ja topla· 
..._ve onla. 
"lltaıa fa .._1 J· Şimdi o çocuklar bayle yafıyorlar 

-~kılmak için yelittlrmek ı ve ettikleri bu yardımı zen-
it, batına bir ittir. Hem bu ıtnlerlmlzln fazlaılle yapma-
ba Jannın biiyGklerl için çok ları ıerekken bunun böyle 

JCllc bir Yer ve deler ve- olmamuı içimizi sızlatıyor. 
te11 bu 
Çolc aünkü uluıun pek Zenıfn bir yurtdat ıGodelik 

lıtedill bir ıeydtr. harcayıfından bet on kuruı 
hll Ne yazık ki : aramızda a)'ırıp b6yle bir hayır kuru-
lçı l bu ıibt hayırla ve uluı muna verirse diye bilirim ki: 

" faydalı yardımlara koı· bu if kendisi için bir vazife 
:•Jaıa zenıinlerin de bulun· olduiu kadar en büyük bir 
bh 16r6lGyor. Orta aeçimli zevk de olur. 

J\lrtdatlarımızın bile ıeve ıe· MUSA ATAŞ ............ 
Bel~Ye~lııb-;Şs~;dik 

• 
ış programı yapıldı .. 

'•ltEvelki ıiio belediye ku- düzeltilmesin~, 38 JOO lira ka 
• 1• c~ ·ı o b lafı l mı .züo aıkan· naltzuyon if1~r:n ", 40,000 it· 

...... hnda toplantısına de- ra aökdere de istinat dıvar-
Pro ederek bet sendik it l"rı fnıuına, 25000 lfra da· 

~·:•nı bitirmftlir. rülacneye 5000 lira beledi· 
illa • ut edilen bu proir&· ye deposuna, 3000 lira temen 
llaey:aaaran 23,000 lira zafer yeri mesiresinin 11lehına, 5000 
SOQo 811111111 park yapılmuına lira laboratuvar lntaaına, 15000 
~ lira Çocuk bahçdertne lira setbaıında mmtaka bina-
~ it ' 
4SOo it ra umumi halaya, ıı 1.apılmaaına, 2SCJOO lira u. 
1500 1 

ra •a deposu ln1111ına, falye ıaujı in1111ına, 25000 
lira h~:a ıtadyoma, 37500 lira s·hhiye dairesin'" 18000 
'-'1 I e, 45,000 lira aarl me lira elektrik tesisatına, 10000 
kal~ •, ısasoo · lira parke lira muhtelif inıaata ıarfedı. 

ır1111 da 
lira b tenmeılne, 5000 leceklfr. 
ltr• :~~an Pazarına, 58500 Bu itler bet seneye tak-
80oo 1 kaldırun inıasına, ıim edllmiıUr. Memleketin 

lra b 
lira cu b llaez ahaya, 5000 imar, içln sarfedilecek para 

lb urtyet meydanının yek6nu 570500 lirad1r. 

Sayımız 

8 
Sahife çıkacaktır. 

SPOR 

Acar spor-Sebat 
maçı 

Cuma günü ilk maçlarının 
ılk devresi bitmiıtir. Bu dev
renin final maç1 Acar ıporla 

Sebat birinci ve ikinci tak.m 

ları arasında yapilm ı ftır. 

Stadyom o gün çok ke la
bal ık b!r se) frci kütlf'sile dol. 
muş ve her iki maçı da s f ı· 
rıt k a rşı üçer nyı ile Acar 
spor takımları kazRnmışlar

dar. 

Halkevinde spor 
Kongresi 

Halkevinde bir spor kon
gresi toplanmış, bu i<ongrede 
vaJimiz Fazlı Güleçle bütün 
kulüplerin azaları bulunmuş

lardır. Mınteka ve Halkevi 
spor komitesi reisi Tahir kon· 
greye batkanlak etmtı ve 
memlekelln muhtelif ıpor me 
seleleri konuıulmuıtur. Bu 
koııuımalardan ahnan netice· 
ler ıunlard1r: 

Stadyom etrafmdaki dı. 
varlar yükıeltilecek, koıu piı 
ti gentıletilecek, futbol saha. 
sı düzeltilecek, tiribün yapı· 
lacak, ıtadyoma ayr1ca bir 
allı poligonu da ilave edile• 
cektir. Belediyemiz beı sene
lik çalııma programına bu İf· 
leri de koyacaktır. 

Büyük Uludağ 
Seyahatı 

Buna dajcıhk kulübü Ö· 

bÜmllzdekl cuma günü bir u. 
ludai eeyahatı t"rtip etmlt· 
tir. Bu •eyahata kulilp azası 
olıun olmasın herkes iıtirak 
edebilecektir. 

Dajm baharla karııık kar 
h manzaralarını aörmek ve 
kayakçılıiı bu en müsait mev 
simde aörmek ve öğrenmek 

isteyenlerin her gün isimleri
ni yazdırmak üıere kulübe 
müracaalları. 

Dünkü Fırtına 
Uludağa kar yağdı 

Yağmurlu b:r manzara 1 IJ 
Bir kaç gündenberi yüzü. 

müze aülen ılak bir ilkbahar 

havası evelkl geceden itiba
ren de fit mit ve gece yar111 
baılayan lodos dün öğle vak
ti bir fırtma halini almııtır. 

Müteakiben aktıma kadar 
f a11lalarla tiddetll yağmur 

yafmıttır. Dün telefonla tlldı· 
jımız haberlere göre Uluda· 
tın yüksek noktalarına kar 
Jalmııtır 

= 

Vali ile Belediye Baş
kanımız Ankaraya 

gidiyorlar 
Valimiz fazlı Güleçle be

lediye Başkanımız Cemil Öz 

bu gün Aokaraya gidecekler· 
dir. Valimiz.le Belediye Baş· 

kammız Bursaya ait bazı İf· 
leri halletmek için ,Ankaraya 
gitmektedirler. ---·---------................ .. 
25,000 liralık Kur' an 

Acaba Ne oldu?., 
Etiket var, Kur'anyokmu? .. 

Evkaf idaresince müzeye 
devredilen bir takım kıymetli 
asar arasında bulunan ve Mı 
sar sultanlarmdan Berkukun 
birinci padiıah Osmana hedi· 
ye ettiği söylenen 25 bin li-
ra değerindeki kur'anın orta
dan kaybolduğunu, Milliyet 
refikimizde çıkan bir yazıda 

okumuıtuk. Müteakiben ma
arif müdürümüz bay f akirln 
aynı meseleye temas ederek, 

ıehrimizde çıkan bir refiki· 
mizle yaptığı mülakatta mü-

zeye devredilen aıar arA11n
da böyle bir kur'anın mevcut 

olmadıiı tekllndekl beyanatı 
üzerine biz de, bu me
raklı hadisenin cereyau tek. 
llnl öğrenmek istedik. 

Aylardanberl dedlkoduıu 

dillerde dolatan bu kur'an tıı 
hakkındaki öirendiklerlmlzi 
yazıyoruz: 

Bundan bir yıl önce ew· 
kaf mahzenlerinde küflenme· 
ye mahkilm eıkl eserlerin mü 
zeye Terilmeıl maarif bakan• 
hfınca emredilmiı. Bunan Q. 

zerine evkaf ıdareıl mevcut 
asarı müzeye devretmlı. Bun 

lar arasında elle yazılmıı bir 
kur'anla ıene el yazııı daha 

bir takım kıymetli eserler bu 
lunuyormuı. Aradan epey za 

man geçtikten ıonra müzeye 
verilen bu eıerlerl tamlf için 
huıuıi bir komiıron teıkil e• 
dilmtt. itte, bu komlıyonua 

- Devamı ikinci Ahifede -

Hitlercilerin Almanyada yaptıklara bir nllmaylı --............ ...-................................... _...._ ...... ..... 
Acunda savaşa hazırhk 

---~--

• 

• 

Y tni b!r deniz eJdori 



Sahife 2 

25,000 liralık Kur'an 
Acaba ne oldu ? •. 

• 

Etiket var, Kur'an yok mu ? .. 

- Birinci sahifeden devam 

asarı tetkiki sırasında matbu 
bir kur'an içinde çıkan eti· 
kette ıunlar yazılı imiş. 

( Mısır sultanlarından Ber· 
kukun Osmancığa hediye el
tili kur'an, kıymeti 25 bin 
liradır.) 

Bu kaydı gören komisyon 
azalarından bazısı müzeden 
kitabın ne olduğunu sormuı. 

Sfze böyle btrıey teslim edil
medi. cevabı verilmiı. 

Müze idaresi evkaftan bu 
• eıerleri teslim alırken bir de 
mazbata tanzim edilmiı. Bu 
mazbatada tespit edilen eıya 

arasında gene elle yazılmıı 
Buhari ve ( deli.llülhayrat ) 
gibi kitaplar da varmıı. Hal. 
buki, yapılan araıtırmada el
le yazılmıı bu kitaplar . yeri
ne matbuları çıkarılmıı .. 

Bunlardan baıka gene lis
teye nazaran müze idaresine 
mercanla iılenmif pala ve 
benzerleri gibi şeyler de tes 
lim edilmiı amma, Bunlarda 
da ufak tef ek noksanlar var
mıı .. 

* $ 

* Evelce türbeler işi ile ala 
kalanmıı bir zahn söyledik
lerine bakılacak olursa Osman
cıiın türbesinde el yazısı ve 
çok kıymetli bir kur'an iki 
de buhari varmıı. Hatta, bun 
lardan birinin kabının bir te• 
ki yıpranmıı olduğu için vak· 
tile lıtanbulda 8 altun liraya 

yaptırıldığı halde gene bir 
türlü eılne benzetilememiı. 

- Buna nazaran da, bu 
eıerlerin pahada değeri olma 
dıiı giin gibi aıiki.rdır. dl. 
yordu. 

Yeni netriyat: 

Vu-Vü mecmuası 
ve Türkiya 

Franıada çıkan bu mec
mua Türkiyeye ait fevkalade 
bir nüıha neıretmiıtir. Nefis 
ve bir çok reıim ve yazılar-

la iüılü olan mecmuada bü· 
yük inkıli.plarımızdan bahse
dilmekte bize alt en doğru 

malumat verilmektedir. Mat· 
buat umum miidürlüğünden 

bir nüshası da gazetemize 
gönderilen bu mecmua Tür
kiyeyi dıı memleketlerde pro· 
paıanda etmek bakımından 
çok ıayanı dikkattir. Karile
rlmizln birer tane edinmele
rini tavıiye eduiz. 

Anadolu ajansı 
Anadolu ajansı umumi 

merkezi tarafından · ajansın 
naaıl kurulduiu ve nasıl ser
vi• yaptıiı hakkında güzel 
bir broıür neıredilmiıtir. 

On senelik vaziyeti hula
ıa eden bu mecmua ajansın 

yaptıiı def erli 1 ılerl müteva· 
zı bir lilanla anlatmaktadır. 

( İllkü ) 4 yaşında 
Halkevleri umumi merke · 

zl tarafından çıkarılan ( Ül
k6 ) nün 26 ıncı ıayııı da in· 
Utar etmiıtir. Bu ıayııile üç 
yaıını bitiren bu özlü ve de· 
ierli mecmua; kütüphaneleri
mizi ıüıleyen ve inkılap ha· 

Maarif idaremizi mühim 
o l d u ğ u fÜphesiz bulu
nan bu İ§e verdiği fazla e
hemmiyet, gösterdiği alaka 
ve hassasiyetten dolayı teb
rik ederiz. 

Biz, halk ağzında dolaşan 
bütün bu sözlerin ne derece
ye kadar doğruya yakın ol
duğunu bilmiyoruz. Hakikat, 
maarif müdürümüzün ve di· 
ğer alakadar makamlarm yap 
makta oldukları araıtırmadan 
sonra kuıku yok ki meydana 
çıkacaktır . 

Yalnız, ortada anlaşılama
yan tek bir mesele var. O 
da, tavan aralarında çürütü
len asar yüzünden bu güne 
kadar kimsenin mesul edilme 
mesi, daha doğrusu bu mesu· 
liyeti kimsenin üstüne almak 
iıtememeıidir, Bir kaç yıl e · 
vel Bursıı müzesini teftiıe ge
len Bay Hıtmit Zübeyrin da. 
hf bu yolsuz fıler nazarı dik· 
katini celbetmif, daha o va
kit mesullerln dikkat ıözünü 

açmağa vesile olacak resmi · 
teıappüslerde bulunmu§tu. Bu 
na rağmen bu güne dek ge
ne blrıeyler çıkmadı. Bütün 
bu itlerden sonra kanaahmız 
ca artık Bursa müzesinin ıs~ 

lahı ıırası gelmiı ve gt'çmiı· 

tir bile .• 

Hademeler arasında dev
ıirmesi yapılan bu kıymetli 

eserlere lazımgelen değerin 
verilmesi için bu itten anla
yan ve üstüne alacağı itlerle 
de canla, baı1a uğraşabile

cek bir müteha111sın İf ba11-
na getirilmesi en doğru bir 
hareket olur düıünceıinde . 

yiz. 

Bilmece koponları 
ve matbuat u'mum 
Müdürlüğü 

Mektup bedelile ıevkedil· 

mekte olan bilmece koponla

rınm matbua bedelile sevkle

ri hakkında gazeteler tarafın 

dan idaremize yapılan müra-

caat üzerine posta ve telgraf 

umum müdürlüAü nezdinde 

yaptığımız teıeppüıün nazarı 

dikkate alındığı ve mesele, 

kati karara raptolununcaya 

kadar matbua tarifeıile ka · 

bul edilmelerinin ali.kadar· 

lara tavzihan tamim edildiği 

mezkar umum müdürlükten 
bildirilmiıtir. 

Matbuat umum müdürü 
VEDAT TÖR 

re:ketlerlmizde öncülük eden 

biricik mecmua olmuıtur. Ül 

küyü kutlar ve tükenmez ö
mür dileriz. 

Yürgü 
İzmirde Yürgü isminde ye 

ni bir gündelik gazete çık· 
maya baılamııtır. Zengin 

mündericatı ve bir çok resim· 
lerile cidden nefis bir gazete 
olan Yürgüve muvaffakıyet 

ve uzun ömür dileriz. 

Hakkın Sesi 
:ss;: 

Canavar baba 
Bir oğlunu 
öldürdü .• 

Bartında 55 yaşlarında 

bir adam 33 yaşındaki öz oğ 
lunu tüfekle vurup öldürmüş· 
tür. Katil herif diğer oğlunu 

da öldürmek istemiı fakat 
kurşun ras gelmemiıtir. Kati
lin adı aygır oğlu Riza, ölen 
oğlu da Bayramdır. 

( Bartın refikimizden ) 

Mühendis mektebi 
Talebesi 
Şehrimizde 

Mühendis mektebi ıon sı

nıf talebesinden inıaat kısmı
na devam edenler baılarında 

muallimleri Emin olduğu hal 
de şehrimize gelmişler ve Be 
lediye seyyahin şubesi müdü
rü Tevfik Halisle birlikte şeh 
rimizdeki eski ve yeni eserle 
rf, kanal ve barajı gezmiıler. 
dir. Mühendis mektebi tale
besi perşembe günü Uludağa 
çıkarak Dolubabada yapıla

cak olan otelin yerini tespit 
etmiılerdir. 

Köy talebeleri 
Matbaamızda 

Hamitler ve İhsaniye köy 
mekteplerinin üçüncü sınıf ta
lebeleri başlarında muallim
leri olduğu halde matbaamı

zı gezmiılerdir. Kendilerine 
izahat verilmiı, köy çocukla_ 
rı büyük bir alaka ile bu i· 
zahatı dinlemişlerdir. 

Kebapçı İskender 
Öldü 

Bunanan meıhur kebapçı· 
sı İskender dün ansızın ölmüı 
tür. Kebapçı İskenderi yalnız 
ıehrlzde deAil dıı memleket
lerde bile tanımayan azdır. 

Kendisine rahmet diler aileıi· 

ne ve oglu Nureddine baıınız 
sağ olsun deriz. 

Veni sıtma mücadele 
Reisi 

Sıtma mücadele reisliğine 

tayin olunan doktor Cevdet 
şt:hrimize gelmiı ve vazifesi· 

1 3 

ŞEHİR DUYUKLARI 
Kamgarn 
Fabrikası 

Kamgarn f abrika1ının ~ıe

rini tespit için ~ehrimize ge· 
len Hereke fabrikası müdürü 
Reşat İstanbula gitmiıtir. Te
melin ıu tedkikatını yapan 
mühendis Necip de Gemlikte 
kurulacak ( Floı-Suni ipek) 
fabrikasının yerinde tedkikat 
yapmaya gitmiıtir. Öğrendi
ğimize göre kamgarn fabrika 
ıı ıehrimizde kurulacakhr. 

Peşte seyahati 
Bursa Türk Turizm acen

teliği tarafından bir Peıte ve 
Vtvana seyahati tertip edil
miıtir. Bu seyahat bir Ma
y11ta yapılacak ve 16 Mayısta 
bitecektir. Yemek, Yatmak, 
Gezmek, Treri, . Vapur, Oto· 
büs hepsi içinde oldugu hal· 
bu seyahat ücreti 110 liradır. 

Yalova l<aymakamı 
Şehrimizde 

Yalova kaymakamı Bay 
Şefik ailesile birlikte şehri
mize gelmiıUr. 

Bir boksör 
Şehrimizde bulunan İstan

bul Beıiktaı kulübünden Fah 
rettin; matbaamıza gelerek; 
istanbulda Aziz Besime kartı 
çıkan dört boksörle maç yap
hktan sonra İstanbul ıampi
yonu Demirle de karıılaıaca· 
ğını bildirmittir. Aferin bu 
genç boksörümüze .. 

C. H, partisinin 
Umumi kongresi 

C. H. partiıinin genel 
kurultayı 9 may11ta Ankar•· 
da toplanacaktır. 

Kurultayın toplanma11 içfO 

parti baıkanlıfınca ali.kadar' 
lara tebligat yapılmııtır. 

Adapazarı emniyet 
Bankası 

Adapazarı Emniyet bao• 
kasının umum müdürü ıehrl, 
mize gelmfıtir. Emniyet ball· 

kasının 21 mart 935 de Ad•· 
pazarında toplanan hi11edar· 

lar umumi içtimaanda beher 
on liralık hi11e senedine yill· 

de o:ı temettü daiıtılma11na 
ve l nisanda bu temetUiOO 

tevziine karar verilmiıtfr. 

Bankanın bir ıenelik safi kl· 
rı 43912 lira 86 kuruı olarak 
tahakkuk etmiıtir. 

Mahalle isimleri 
Değişiyor .. 

Belediyemiz ıehrimizdeki 
mahalle isimlerini değlıttrme· 
ye karar vermittir. 

İsimlerin defiıtfrilmeıl tfi 

ile gazeteci Rıza Yücer ark• 
da11mızın baıkanlıfı altındaki 

bir heyet ufraımaktadır. Ya, 
kında mahallelerin yeni iıi111• 

lerl Uln edilecektir. 

Karacabey harası 
müdürlüğünden : 

l l Nisan 93a perşembe günü saat 15 de ale
ni arttırana usulile ihale edileceği evvelce ilA11 
edilen 947 kilo saf 1148 kilo yarımkan merinoS 
ve 105 kilo kıvırcık ki ceman y~kun 2200 kilo 
yapağıya talip çıkmadığından arttırmanın 21-
Nisan 935 tarihine tesadif eden pazar günü sa
at on brşe uzatıldığından ve isteklilerin o günii 
müteşekkil komisyona müracaatları ilftn olunur. 

l 
ne baılamııtır. 

Zıraat bankası binası Bursa Defterdarlığından : 
Zıraat bankasının şehri

mizde yaptıracağı binanın te
meli çarıamba günü mera· 

simle atılacaktır. Banka bina. 
sının Cumuriyet bayramına 

biteceği anlatılmaktadır. 

Himayei etfalin 
Balosu 

Valimiz Bay Fazlı Gü\eçin 
himayeleri altında çocuk esir 
geme kurumu taraf mdan 25 
nisan 935 de Belediye salo
nunda bir balo verilecektir. 

Tafıtakale 
Güzelleşti 

Tahtakale çarıısındakt eski 
.alaılal' Belediyece kaldırılmıı 
ve bu eski çarı 1 güzel bir 
ıekle ıokulmuf tur. 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

Bursa Çekirgede servinaz sokakta ,\. kapı nu 
maralı Nuri paşa veresesine ait ( .L '2000) lira 
kıynıetli servioaz otd ve hamamının tamanıı 
vergi borçlarından dolayı 30-!3-93?5 tarihine 
müsa<lif cumartesi ~ününden itibaren bir aY 

~-

müddetle aleni arttırma ile satılığa çıka, 
rılmıştır· 

İstc:klilnrin yüzde 7.?:i depozito akçasile her 
gün öğleden sonra defterdarlığa ve ihale günii 
olan 3t)- 'a. -· 93H gününe nıüsadif salı günü saat 
1 l den 16 ya kadar \' ıla yette nıüteşekki 1 idre 
hey'etine müracaatları ilan olunur. 3-4 

Karaca bey harası 
Müdürlüğünden~ 

0\' A. ve YA YL!\ SÜTLERİ 
Haranın 1 ~ Nisan 'U3!5 tarihinden koyunlarıl1 

yaylaya çıkarılacağı 1 a Ha.ziran 93a tarihoe 
kadar ova koyun sütleriyle sağımın nihayetine 
kadar yayla koyun sütleri pazarlıkla satılacak' 
tır. istekliler her gün hara müdürlüğüne n1Ü' 

racaatları ilan olunur. 4-4 



Askerlik işleri 
Vilay~tten tebı·... d·ı . . ıg e ı . 
mıştır. 

İhtiyat zabiti yetiıecek kı
ıa hizmetlilerden 330 d " l ugum-
bu ve bunlarla muameleye ta 
1 i olanlarla geri kalmıı olan-
ırın deniz sınıfından gayri 
:hliyetnameıtzlerfn ihtiyat za 
l it mektebi hazırlık kıt'aıında 
~5-935 tarihinde buluna

~a larından. bu glbllerin sev· 
1 için 25-4-935 tarihinde 
~erlik ıubeainde haz)r bu
kunmaları ve ıelmeyenler hak 
ında maddei kanuniye tatbik 

•cllleceflnin gazetenizle ilanı 
lıtenllJr, 

Buna V aliıl namına 
Şevket 

Bakaye Efradı 
l 1- 327 328 329 duAumtu
ı:la 316 329 duiumlulardan 

ka,e ve yahut baıka bir 
:heple ıevkleri geri kalmıı 

•n Jandarma ve deniz efradı 

31
2- 327 328 dolumlularla 
8 328 dolumlulardan baka 

Je 
L ve yahut baıka bir 

••uep(e k 
1 

ıev edilm4'miı olan 
p Jadeler 935 Niıanın 20 ıf nde 
lllbede bulunacaklardır. 
l 3- Bedel verecekler bedel 
etini 18-4-935 akıamına 
hlıl'lnıt bulunacakla rd.r. 

Burea Valiıl namına 
Edip 

Halkevi 
toplantlları 

BURSA HALKEVINDEN 
1-Bundan böyle her cu · 

~arteıı ve aalı Halkevimizin 
oa&.111 linlertdtr. 

le~ - Cumarteai ıüoleri: in
ci• lp tarihine ait konf ranılar
~ Bunlar ıara ile 10-12 
...J.rana kadar olacak ve Bay 
d tar Şevket laca tarafın· 
•: vertlecekttr. 

lco -Salı ginlel'I verilecek 
la nfranılar muhtelif mevzu
l rdaclır. Ve bir çok arkadaı· 
,~rımız ~bu itlerl ilzerlerine 

llhtlardır. 

da 4- Salonumuzun clarhiın· 
'1t~ı 6t6r(i bir m6ddet için 
ti ılnema bınaıanı Halke
tı llliıe bailadık, konfransla-

111111 orada vereceilz. 

lı S ~Salı günleri verilecek 
a on ranıların adını bir iki gün 
t~ce ılyab tahtalara ve gaze· 

ere Yazarak bildireceğiz. 

._ 6 -Konfranılaı Niıan sonu
. kadar 2G, 30 da ve May11 
IOnuna k d cak a ar 21 de baılaya. 

tır. 

;;:::z~~~~~~~ 

Fenni 
SÜNNETÇi 

Hidayet Ataç 
8elec11, b e •ı hat memuru 

BURSA 

- z 
8 • 1Ahattln Ziya 

Eczahane si 
Bursa - Setbaşı 

Reçetel · · ı erınız sür'at 
e Yapılır. 1 emizlik 
ucuzluk b 1 , 
ar aş ıca şı-

--- •lllızdır. 

Haklon Ses· 

Bursa belediyesinden: 
Bursa yoksul lari vle Y oksulevine nıı~' ıs 9 ~~ :1 

J w 

sayı sonuna kadar h1zım olncak iJfıçJarı beledi-
yeye teahhüt etn1ek işi p3zarlığa konulduğu ve' 
pazarlık 17 Nisan 935 ~·a şamba günü saat l{j 

da Belediye encümeninde yapılacağı bütün ala· 
kalı isteklilere ilan olunur. 

Ziraat bankası bursa 
Şubesinden 

Adet 
1 
l 
~ 

l 
ı 

1 
1 

10 

• 
~ô30H2 nunıara 1 t f orJ~;on tra kt ö rü 
Traktöı· ihtiyat tekerleğ i 
·rraktör anahta. ı 
Taraktör alô.tındnn raspa 
Traktör pulluğu tek demirli 
Traktör pulluğu cif t denıi-rli 
1 ki tekeri :kl i tı rn11 k 

l 11 Nunıara1ı s~nc~tle lıazine sened h~deHeri 
ikrazatın<lan 107H lira KO kuruş lJorçJu ıni 

nareii çavuş köyünden ölü Hanı<li çavuşun mt'z
kur köydeki evinde n1evcut olan n1aa teferru· 
at yukarda yazılı traktör köy hey,eti ihtiynri
yesinden alınan haciz kararı ınucibinci hac
zedilerek açık arttırn1a suretiyle bilmüzayede 
mahallinde satılacağından talip olanların 18 
Nisan 935 perşenıbe günü saat on beşte Minareli 
çavuş köyünde hazır bulunmaları ilan olunur. 

[(aracabey Harası 
Müdürlüğünden: 

!{oyun sütleri 
l{aracabey harasının 1 Haziran !l35 tarihine 

kadar ova koyun sütleri pazarlıkla satılacaktır. 
. 4-4 

§ 
l{ütahya nıebusu ve Ziraat vekili Bay ~1uh-

1is Erkınen ile Yüksek Ziraat enstitüsü sütçft
lük şefi Ekren1 Rüştünün müştereken yazdık
ları ( Sütçülük ) kitapları 125 kuruş bedel mu
kabilinde satılığa çıkarılmıştır. Bu mevzua da
ir en son ve en yeni nıalumatı ihtiva eden bu 
eseri almak isteyenlerin Karacabey harası mü. 
dürlüğüne müracaatları ilftn olunur. 2-4 

Karacabey mal müdürlüğünden: 
Karacabey kazasının çatal ağıl köyünden A

rif kaptan verese~inin kariyei mezkurda kain 
çatal ağıl namile maruf maa ahır han ile çift•' 
taşlı ve nıazotla rnüteharrik un fabrikası 2908 
lira 89 kuruş vergiye olan borçlarından dolayı 
tahsilat kon1isyonu karat ile kazayi mezkur ida
re hey'etince 2- ?> - 035 tarihinden itibaren (21) 
gün müddetle aleni arttırma ile satılığa çıka
rılmıştır. 

İsteklilerin yüzde 7 ,50 depozito akçesile bir-
1! kte Karacabey idare hey'etine müracaatları. 

3-3 
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Bursa vilayeti naf ia baş Karacabey merinos yetiştirme 
mühendisliğinden: çiftliği müdürlüğünden: 

N.ıfia dairesinde 3~ Jira ücretlı daktilo vazi- Merinos yetiştirme çiftliği ihtiyacı için mü-
f esinde çalışacak bir l<fı tiplik boşalmıştır. ~1c-- ba yaa olunacak kırk haş koşum kısrağının ek
murin kanunundaki vasıfları haiz olan ve şim· siltmesi günü oJan 6 Mayıs 93?5 cumartesi günü 
diye kadar bulundukları memuriyetle beraber satılması hakkında kimse müracaat etmediğin
hiç bir cünha ile mahkun1 olmadıklarına dair den eksiltme 16 Nisan 93~ taı ihine tesadüf eden 
polis müdüriyetinden alacakları vesaik ile bir- sah günü saat on beşe talik edilmiştir. isteklile
likte bir haftaya kadar Vilayet makamına mü- rin o günü Hara merkezinde müteşekkil komis-
racaatları i!an olunur. yona ınüracaatlar1 ilan olunur. l·-·1 

§ § 
1- Bursa--Orhaneli yolunun 2- 6:5 kilometre Taraktor ve saire mübaya•sı 

leri arasında muhte]if nıahallerdeki köprülerin Kırk beyğir kuvvetinde bir adet ağır yağ 
tamiri eksiltmeye konmuştur. Bu köprülerin ta Traktörü ile bir adet dörtlü Disk pulJuğu ve 
ıniri keşifleri wıOH8 lira ~~:; kuruştur. tali kanallar in~.ası icin elli santim derinliğinde 

'2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. ve bir metro g~nişliğinde hendek açacak bir 
A-Açık eksiJtıne şartnemesi pulluk ile bir adet üç beyğir kuvvetinde gaz 
B-1\1ul~aveJe projesi motörü ve bir heyğirle kabili cer bir adet kuvu 
C-Nafia işleri şen~iti umumiyes1 nıanC"tjt ve bunların teferruatları kapalı zarf "u-
D-F~nni şartnaıne sulile mubayaa olunaca~tır. Sartnamesini gör-
E-Keşif mek isteyenlerin Bursa lstanbul Ankara baytar 
3- isteyenler bu şartnaınc:leri ve evrakı Nafia müdürlükleri le l{aracabey merinos yetiştirme 

dairesinde görebilirltw. çiftliği n1üdürlüğüne ve isteklilerin de şartna-
Eksiltnıe 7-/,_ _ 9~33 tarihinden 28 _ tc. fm5 p:t · ınesin<leki esas?.t dairesinde verecekleri dört yüz 

zar günü sllat on beşte Bursac.la \'ilay~ti daimi liralık ınu"akkat teminatlarile birlikte eksiltme 
encümeninde yapı]acaktır. günü oıan 2'a. Nisan 93;) tarihine müsadif eden 

la. - Eksiltme açık eksiltme usulü ile yapılacaktır çaı ş .ırnha günü saat on beşte İstanbul baytar 
5 - Eksiltme ve girebilmek için 1 ~ :; lira ınu - nıü.lürlüğü binasında müteşekkil merinos yeliş

vakkat te~ninat vermesi ve bundan başka bu tirn1e çiftliği kon1isyonuna müracaat eylemeleri 
gibi inşaatı eyi surette yaptığına dair Nafia dai ilan olunur. 1-~ 
resin~en musaddak ve~aiki haiz bulunma şarttır. ıl 
6- istekliler tayin olunan gün ve sa ·ltta vila

yet daimi encümeninde bulu 1maJarı lazımdır. 

.... ' . -- . , . . ' . 
.· . . . . 

Bursalılara müjde caz 2222 == x =-

Bursa Evkaf Müdürlüğünden : 
Tiril yede peşin para ile 'satt1 1ğa çıkarılan 15 

ve ihalesi umum müdürlül<çe tasdik edilmeyen 
1 

bir parçaki, 16 parça zeytinliklerin arttırması 
on gün temdit edilerek 20 - 4 - 93?> cnmartesi 
günü saat 1 ö de mudanya evkaf idaresinde ya· 
pılacaktır. İsteklilerin müracaatları. 

Şehir dahilinde ev, dükkan, arsa, bahçe 

Almak ve satmak isteyenler 
Koza hanında kapı yanında cm!ak acenteliğine bat 

vurmaları ve bu gazetenin son sahifesine bakmaları be

yan olunur. 



Haklnn Sesi 
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i~ Ev, Dükkin, Bahçe, Arsa, almak ve satmak isteyenler ' 
-~ KOZAHANINOA KAPI VANINDA 1 NUMARAOA ~ 

I~ EMLAK ACENTELİÖİ -.; 
-:=; 1 ~~ 

ili •••••••••.e•• Sefıimli Türk komandit şirketine uğrasınlar. wwwwwwwwwwww · 
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Ucuz satılık ev 
Kız Yakup mahallesinde 

ve aralık sokağında (3) No.lı 
SOleymanın evi : Kapudan 
ıirlHnc., taılık ve yanyana 
lkl oda, mutfak, hela, mik· 
darı kafi avlusu olan bu ev 
emlak acenteliği tarafından 
satılıktır. 

Ucuz satılık ev 
incirli mahallesi Çınarönü 

karıt1mda (il) No. lı Tabak 
Ali Oımanın evi : Kapudan 
girilince mtkdarı kafi avlu, 
kuyu ıuyu, hela ve alt üst 
katlarda 8 oda mutfak vesa. 
lreyl havi ve rençbere elve· 
rltli ııbu ev sahibi ve emlak 
acenteliği tarafından ıatılıktır. .. 
lratlı satılk ev 

PazarJesp mahallesinde 
Umumhane meydanında 2 ve 
4 numaralı Sadık ağanın 2 
evi bu evlerde alt üst kat· 
Jarda cem'an yekun 10 oda 
vardır. işbu evler sahibi ve 
EmlAk acenteliği tarafından 
satıhkhr. 

Gemlik sulh hukuk 
Mahkemesinden : 

Gemlik orman idaresinin 
Yaluvanın reşadiye köyün
den gazi oğlu hasan aley
hine açtığı orman tahriba· 
tından 4321 kurnş tazminat 
davasının yapılmakta olan 
duruşmada bu hasanın ya. 
zıh köyde bulunmadığı ika· 
metgAhı meçhul olduğu köy 
muhtarının şerhinden anla
şlldığmdan davacımn tale
bile hukuk usulü muhake· 
meleri kanunun 141 inci 
maddesine göre ilanen teb
ligat yapılmasına karar ve· 
rilmiş ve duruşma günü de 
29 4 935 pazartesi günü sa· 
at 1 l re bırakllmış oldu
ğundan davah hssanın o 
gün mahkemede hazır bu
lunması tebliğ makanıına 
ilin olunur. 

Bir tashih 
gazetemizin l l Nisan 9J5 

tarih ve 711 numaralı nüs
hasinda Bursa sulh hukuk 
mahkemesi tarafından veri· 
len 935-19 numaralı ilftn· 
satılacak olan Gazi paşa 
caddesindeki arsfinın :i9 
metre murabbaı yaZ1lı oldu 
ğu halde sehven 38 metro 
murabbaı olarak yazıldığın
dan keyfiyet tashih olunur. 

Zayitastikname 
934 Senesi Bursa sanayi 

mektebinden almış oldugum 
tasdiknamemi kaybettim ye 
nlsinl alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilAn ede· 
rım. 

Bursa sabık sanayi mektebi 
Talebelerinden 47 No: lsmail 

Ucuz satılık ev 
ishak ıah mahallesinde ve 

İıhllk ıah sokağında (6) No. lı 
Dondurmacı ve ıerbetçi Mus
tafa. oğlu Hüseyin d. evi : 
Kapudan girilince taılık ve 
yanyana Jki oda ve bir suf a 
ve alt katta bodrum, hela, 
mutfak vesaireyi havi işbu ev 
emlak acenteliği tarafından 
satılıktır . 

Kelepir ev 
Kaya başı mahallesinde 

Ahmet bey sokağı 25 No: Ju 
ev: kapudan girilince taşlık 
ve uf ak bir oda orta katta 
bir oda üst katta 2 oda bir 
sofayı havi işbu ev sahibi 
ve EmJAk acenteliği tarafın 
dan satılıktır. 

Çarşıya yakın 

kullanışlı ev 
İsmail Hakkı tekkesi altın. 

da ve kepezler mahallesi Ab. 

dal furun caddesinde J 6 No Jı 

iratlı satılık ev Satılık ev çarşıya yakınetJ 
Elmalık mahallesi fırını Hoca Hasan mahallesin· Reyhan mahallesinde y• 

üstünde İsmail Hakkı tek· de alan sokağmda 7 No: Ju semin ~sokağında 12 nu111•: 
kesi alt kapısı karşısında Recebin evi kapudan giri- rah Zubeyde hanımm evi• 
23 numar; lı Emine hanımm lince yRn yana iki oda bir k~pıdan girilince taşlık ve 

1 

mıkdarı kafi avlu, terkot 
evi kapıdan 9ırilince çift sofa. hala mutbah ufak v suyu hala a't katta ı od• 
merd:ven, salon sofa, alt Juyu havi işbu ev sahibi üst Jkatta 2 ~da ve bir saı
katta " oda, kömürlük ve ve Em1ak acenteliği tarafın· fayı havi işbu ev sahibi ~e 
büyükçe bahça ve hamam- dan satılıktır. EmlAk acenteliği tarafındaO 
lık, terkos ve pınarbaşı SU• Satılık dükkan Elveriştı· arsa 
Jarı, ve mutbah, orta katta 
3 oda ve sofa üst katta 3 Ulu cami kadif ~li kah- Kızyakup mahallesinde 
oda sofaki cem'an 8 odalı J veler karşısında ve topha- çocuk bahçesi karşısındl 
işbu ev sahibi ve emlak ne caddesinde 4 numarah 353 metre murabbaında ball 
acenteliği hrafmdan sahlık 1 köfteci Tahsin efendinin çe develek: depo, kahve .,_ 
~~~"'!!!!!"!'!"!!'-~""!!!"!!!!~%~:sz dükkanı sahibi ve tmlak 9 _ ev yapmağa müsaittir. ve 
Şükriye Hanımın evl: Kepu· centelig-i tarafından satı- ucuz verilecektir. İşbu ar'" 

sa sahibi ve emlAk acente'" dan girilince çimentoluk ve fJJıkhr. 
liği tarafından satılıktır· 

ev altı, terkos ıuyu asri yarım Mevkı.de Ev Al k d 
dönümden fazla bahçe ve ır~ev i e arsa .. 
bahçede ayrıca büyük odunluk Hacıbaba mahallesinde Saman pazarı caddesi il 
ve kiler ve bahçe odası bina derebaşı sokağında 46 nu zerinde nalbant Feyzi ağr 
kısmında ... ft katta ıkı oda ı A f nan hanı karşısında dört .. mara ı sa m evi: kapıdan 
ve muntazam mutfak ve iki . il" t ' k yol ağzında 215 metre mU" 

gır ıncc aş 1 sağda mah- rabbaındaki arsa ile istas· 
yerde heli ve gusülhane ve zen solda mutbah= hala ve yon altında küplü pınat 
sufa üst katta 2 oda bir came- tatlı kuyu suyu orta katta mevkiinde dört dönüm bit 
kan sufa ve 18 yerde elektrik 2 oda l sofayı havi olan evlek mikdarındaki bahçe 
tesisatı olan iıbu ev emlak işbu ev emlAk acenteliği ta sahibi ve emHlk acenteUğl 
acenteliğf tarafından satılıktır. rafından sahJıktır. tarafından satıhktır. 

L 22 il il = 
As. Sa. Al. komisyonundan: 
7000 kilo kuzu eti açık eksilnme ile satun 

alanacaktır. Beher kilosunun tahmin edilen be
deli 32 kuruştur. şartnanıe satın alma konıis
yonundadır. Eksiltme 24 Nisan 93J çarşqnıba 
günü saat 15 de tophanede satın alma kon1is
yonunda yapılacaktır. ~luvakkat tcıninat 1 üS 
liradır. 'l -3 

Mudanya belediyesinden: 
Gazino icarı müzayedesi 

1'1udanya vapor iskelesinin yanında ve deniı 
kenarında 18 tane örtülü kameriye ve bir büfe
sile beraber şartnamesi mucibince açık hava 
gazinosu üç sene ınüddetle kiraya verilmek ü· 
zere 28 Nisan 93b pazar günü saat on beşe ka
dar açık açık arltırınaya konuln1uştur. İstekli ... 
lerin on gün beJeJiye cncü ınenine nıürdcaatla 

~ '!' '. \ : • • • ~ •• ~ .-- • .. • .... ~,; ,, • :. ·;.: • - • . • ... ~ - :· • - • 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye iş bankası 
.. . .. .. . . 

- . . . . 

Karacabey harası 
müdürlüğünden 

Haranın otuz beş baş n1uhtelif yaşta inek ve 
kırk baş 9:{2 ve 93~l doğumlu düveler; toptan 
ve perakende satılacaktır. f .-;teldilerin 2a-4- --93ö 
tarihine müsadif perşembe gflnü saat on beşte 
Hara müdürlüğüne müracaatları ilfın olunur. 

1-2 

arttırınaya girn1ekri ilt1n olunur. 1 -2 

·• :· . . :_ . .. . . - .• . - . 

~:~ BİZİM 
~~, M '.+.~ atbaa 
~ Ucuz, i~ ~J • 1 
~~) Temız, >.~ 

~ ~~ t 
~~~Her nevi baskı işlerini süratle yapar 1 
)~J Bursa Defterdarlık arkası Telefon No 130 

Bursa Vilayeti 
Nafia baş mühendisliğinden : 

Nafia dairesinin otuz beş lira ücretli Daklilo 
]uğuna talip olanlarJn rnüsabaka imtihan' 20--
4-935 cumartesi günü öğleden evvel Başmü
hendislik dairesinde yapılacağından istekli olal'I 
)arın ayni günde saat onda müracaatları 
bildirilir. 


